GOVERNS LOCALS EN XARXA PER A UNA NOVA EUROPA
Cimera Europea de Governs Locals

CIMERA DE GOVERNS LOCALS

PROGRAMA DE LA SESSIÓ DESCENTRALITZADA
La complementarietat del tercer sector social i els governs locals en les polítiques d'inclusió social

Santa Coloma de Gramenet, 24 de febrer de 2010, 9:30h- 14:45h
Lloc: Auditori Can Roig i Torres, al carrer Rafael Casanova, número 5, Santa Coloma de Gramenet

OBJETIU:
El Tractat de Lisboa reconeix que el foment de la protecció social i la lluita contra l’exclusió social han de ser
presents en la definició i implementació de totes les polítiques. L’any 2010 és l'Any Europeu de Lluita contra
la Pobresa i l'Exclusió Social i obra una reflexió per replantejar les polítiques europees d’inclusió social.
L’àmbit local ha d’adoptar un paper protagonista en el foment de la inclusió i la cohesió social mitjançant la
concertació entre governs locals i tercer sector social. El paper del tercer sector està demostrant ser clau en
el desenvolupament dels serveis socials i el suport als col·lectius socials més vulnerables, des de l’impuls
d’una ciutadania més compromesa, solidària, cívicament activa i responsable.
L’objectiu d’aquesta sessió és reflexionar entorn les estratègies de concertació i de cooperació entre els
governs locals i el tercer sector social per desenvolupar polítiques d’inclusió i cohesió social en l’àmbit local
i reforçar el paper del món local en les estratègies europees de lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

PROGRAMA
9:30 – 10:00

Inauguració de la sessió
Il·lma. Sra. Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
Excm. Sr. Antoni Fogué, president de la Diputació de Barcelona
Sra. Carolina Homar, directora general de l’ICASS de la Generalitat de Catalunya
Sra. Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

10:00 - 10:30

Conferència. AE 2010. Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social.
Iniciatives i accions a desenvolupar des de la cooperació per establir la nova estratègia
europea per la inclusió i la cohesió social.
A càrrec del Ludo Horemans, president de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i
l’Exclusió Social a Europa (EAPN Europa)
Presenta i comenta: Sr. Antonio Cosculluela, president de la Diputació de Huesca i alcalde
de Barbastro

10:30 – 12:00 Taula rodona: La col·laboració entre el tercer sector social i els governs locals per la
inclusió social
La cooperació entre el tercer sector social i els governs per a la inclusió social de les
persones amb problemes de salut mental. Sr. Daniel Molinuevo, tècnic de polítiques i
recerca de la Xarxa Social Europea (ESN)
La participació social en el desenvolupament comunitari. Sr. Jaime Zea, alcalde de Villa El
Salvador (Lima, Perú)
La lluita contra la pobresa i l’exclusió social per part dels serveis públics en municipis petits.
Sr Christian Fillet, director de Serveis Socials de Willebroek (VVOS) (Bèlgica) i tresorer de la
Xarxa Social Europea (ESN).

Les polítiques locals d’inclusió social. Sra. Lluïsa Moret, tercera tinent d’alcalde de Benestar
i Ciutadania de Sant Boi de Llobregat
El Pla Local d’Inclusió Social de Santa Coloma de Gramenet. Sra. Nico Villena, directoraadjunta de Serveis Socials i Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.
Presideix i comenta: Sra. Àngels Nogué, coordinadora de l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona
12:00 - 12:30

Pausa-cafè

12:30 - 14:30

Taula rodona: Models de cooperació i concertació entre el Tercer Sector Social i els
governs locals
Models de cooperació i concertació pública a Europa. Sr. Ricard Valls, consultor.
La cooperació del tercer sector social amb els governs locals a Europa. Sr. Conny Reuter,
president de Social Platform
La coordinació de la intervenció social en xarxa: entre l’Estat i les institucions locals. Sr.
Casimiro Marques Balsa, catedràtic de CesNova- Centre de Estudis de Sociologia de la
Universitat Nova de Lisboa
Quo vadis – serveis locals hongaresos en intersecció de camins. Sr. Róbert Kovács, director
de LRMI (Local Regional Motinoring Institute) de Budapest
Tercer sector i institucions governamentals, aliats o competidors. Experiències a Eslovènia.
Sr. Miran Kerin, president de l’Associació de Centres de Treball Social (SCSD) i director de
serveis socials del municipi de Ptuj, Eslovènia.
El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics. Clàusules socials en la
contractació pública de serveis socials. Sr. Toni Codina, director general de la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
Presideix i comenta: Sr. Jordi Estivill, sociòleg i economista, assessor internacional dels
observatoris de la pobresa i la inclusió social de Catalunya, Budapest i Lisboa

14:30 - 14:45

Cloenda
Sra. Dolça García, sisena tinent alcalde de Benestar Social de Santa Coloma de Gramenet
Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín, presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona

14:45

Refrigeri

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

